ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕59
...................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย นครพนม พ.ศ.๒๕๔๘
ประกอบกับ มติ ส ภามหาวิทยาลัย นครพนม ในคราวประชุม นัดพิเศษ ครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22
มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕59”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับผู้ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕59 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนครพนม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนครพนม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยทีน่ ักศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าคณบดีในคณะที่มีนักศึกษา
สังกัด
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรือ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า บุคคลที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชานั้น ทั้งนีส้ ามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

๒
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระ
หน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่คณะแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แนะนาให้
คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษา ตลอดจนตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาที่สอน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนครพนม และ
ให้หมายรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเวลาทา
การของมหาวิทยาลัย
“นักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาทา
การของมหาวิทยาลัย
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่
นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา จะมีจานวนหน่วยกิตกาหนดไว้
“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
“การเทียบโอนผลการศึกษา” หมายความว่า การนาผลการเรียนและประสบการณ์
ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 5 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น
2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะ
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ถ้ามีความจาเป็นอาจใช้ระบบอื่นๆ ที่ มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ต้องได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

๓
ข้อ 6 ให้มีการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต มีวิธีการคิด ดังนี้
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึ กหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ในกรณีที่มีการดาเนิ นการสหกิจศึกษาที่ใช้เวลาในการฝึกงาน การคิดหน่วยกิตให้
ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2554
7.4 การทาโครงงานหรือ กิจกรรมการเรีย นอื่นใดตามที่ ได้รั บมอบหมายที่ใช้เ วลาท า
โครงงานหรือกิจ กรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 8 มหาวิทยาลัยอาจจัดทาหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
8.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หมายถึง หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
8.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หมายถึง หลักสูตรปริญญาตรีสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่
เปิ ด สอนอยู่ แ ล้ ว ให้ ร องรั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น โดยก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาบางรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาวิจยั ที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
8.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หมายถึง หลักสูตรปริญญาตรีที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
การจัดทาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้นาไปจัดทาเป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร

๔
8.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หมายถึง หลักสูตร
สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้น
สูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิช าในระดับ บั ณฑิ ตศึก ษาที่เปิ ดสอนอยู่แ ล้ ว และทาวิจั ยที่ลุ่ มลึ กหรื อได้รับ การฝึ ก ปฏิ บัติขั้ นสู งใน
หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ
ข้อ 9 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
9.1 หลั กสู ต รปริ ญญาตรี ๔ ปี ให้ มี จานวนหน่ ว ยกิ ตรวมไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ หน่ ว ยกิ ต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิ น ๑๒ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.2 หลั ก สู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ให้ มี จานวนหน่ ว ยกิ ตรวมไม่น้ อยกว่า ๑๕๐ หน่ว ยกิ ต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 10 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
10.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิช าศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ในกรณีการจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จานวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รั บการยกเว้น ดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิช าที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลั กสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
10.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้ นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
10.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ทางวิชาการให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๕
10.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการให้มีจานวน หน่วย
กิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
กาหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกาหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติ การไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต ในจานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
10.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่
น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
10.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิช า
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอก
คู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้อง
มีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของ
วิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิต ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
10.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวด 3
จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ข้อ 11 อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์
ประจาและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้ว นตามที่ระบุ ไว้ตามข้อ 10 ในประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 12 อาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ในระยะสองปีแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจา

๖
ทั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มีการทดลองนาร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
จึง
กาหนดให้ มหาวิทยาลัย แต่ล ะแห่ งสามารถกาหนดวิธีการของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจาใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ โดย
จะทดลองนาร่องตามนี้เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี นับจากวันประกาศ จากนั้นจึงจะมีการกาหนดมาตรฐานใน
เรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผลการทดลองนาร่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และ
เพื่อให้เหมาะสมแก่การนาไปปฏิบัติจึงได้ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย
ต้องเผยแพร่ ในเอกสารหรือสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้
หมวด 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 14 การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธีดังนี้
๑4.1 การรับนักศึกษาจากการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบคัดเลือกกลาง (Admission)
๑4.๒ การรับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑4.๒.๑ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
14.2.2 หลักสูตรต่อเนื่องใช้วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา
14.3 การรับเข้านักศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
14.4 การรั บ โดยวิธีอื่น ๆ ตามที่มหาวิท ยาลั ย กาหนด โดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๑5.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑5.2 หลักสูตรปริญญาตรีใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
อื่น
15.3 หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา โดยให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๗
๑5.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่
น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา
ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมี
ผลการเรี ยนต่ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติใน
การศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑5.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี
๑5.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑5.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อ 16 ประเภทนักศึกษา
๑6.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
๑6.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
ข้อ 17 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
๑7.1 ในกรณีที่มีเหตุผ ลและมีความจาเป็น มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ นักศึกษาภาค
การศึก ษาปกติเ ปลี่ ย นประเภทเป็ น นั กศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาพิ เศษได้ ทั้ง นี้ นั กศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ส่วน
การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาในการศึกษาภาคการศึกษาปกติร่วมด้วย
๑7.2 นักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ จะขอเปลี่ยนเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาปกติไม่ได้
หมวด 5
การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ข้อ 18 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา มีคุณสมบัติและปฏิบัติดังนี้
18.1 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความข้อ 14
18.2 เป็นผู้ที่ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะทุกประการ
18.3 ผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
18.4 ผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และชาระค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นคราวๆ
ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 19 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา
19.1 นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษา และมีสิทธิ์ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการรับโอน
และเทียบโอนผลการศึกษา ในหมวด 6
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19.2 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิม
19.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชา ให้ยื่นคาร้องต่อคณะไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
เปิดภาคการศึกษาและนักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
19.4 การย้ ายสาขาวิชาจะสมบูร ณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการเปลี่ ยนรหั สประจาตัว
นักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว
19.5 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาภายในคณะ หรือการย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้จัดทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การลาของนักศึกษา
20.1 การลากิจ
การลากิจไม่เกิน 7 วันทาการ ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ แต่ถ้าเกิน 7 วันทาการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
สาหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้
20.2 การลาป่วย
ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทาให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคการศึกษาหรือ
ฝึกปฏิบัติงานได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาคการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติงานต่อคณะ
ภายในวันถัดไป หลังจากที่หายป่วย โดยความเห็นชอบของคณบดีทนี่ ักศึกษาสังกัด เว้นแต่การอนุมัติให้
ได้สัญลักษณ์ “I” หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ “W” ซึง่
คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
20.3 การลาพักการศึกษา
20.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี้
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการ
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เหตุผลความจาเป็นอื่นที่คณะเห็นสมควร
20.3.2 การลาพักการศึกษา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ให้นักศึกษา หรือผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถยื่นใบลาด้วย
ตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานที่คณะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณบดีเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้ง
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานอธิการบดี เพื่อปรับสถานภาพของการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องดาเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น
(2) การลาพักการศึกษา จะลาพักได้ไม่เกินคราวละหนึ่งภาคการศึกษา
(3) การลาพักการศึกษาทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไป
แล้ว ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการลงทะเบียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
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(4) นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ในสองภาคการศึกษาแรกที่ได้เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ ารับราชการทหารกองประจาการ
และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
(5) นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(6) การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลั กเกณฑ์ต ามความใน ข้อ
20.3.2 (2) และข้อ 20.๓.2 (4) ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณบดี
20.4 กรณีนักศึกษาลากิจหรือลาป่วยมีชั่วโมงการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมง
เรี ย นในรายวิ ช า ให้ ค ณบดี อ นุ มั ติ ก ารเข้ า สอบโดยความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ผู้ ส อน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
20.5 การลาป่ ว ยและการลาพั ก การศึ ก ษาเนื่ อ งจากเจ็ บ ป่ ว ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งแสดง
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง
ข้อ 21 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพในกรณีต่อไปนี้
21.1 ตาย
๒1.2 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย
ถือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเป็ นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตร
เพื่อขออนุมัติสองปริญญาให้ถือวันพ้นสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง
๒1.3 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
๒1.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต่อไปนี้
๒1.4.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๒1.4.๒ ไม่ได้รับการอนุมัติให้ ลาพักการศึกษา และไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นเวลาสองภาคการศึกษาติดต่อกัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ
๒1.4.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ การเป็นนักศึกษาตามข้อ 15 อย่างใดอย่าง
หนึ่ง
๒1.4.๔ ในปีการศึกษาแรก มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.๕0 และค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษาที่ ๔ และปี
การศึกษาที่ ๕ หรือเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว
ในกรณี ห ลั ก สู ต รที่มี เ กณฑ์ข องสภาวิ ช าชี พ กาหนดไว้ ให้ เ ป็น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ
๒1.4.๕ ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้ จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
๒1.4.๖ กระท าการทุ จ ริ ต หรื อ มี ค วามประพฤติ อั น เป็ น ความเสื่ อ มเสี ย แก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
21.5 โอนไปเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
ข้อ 22 การคืนสภาพนักศึกษา

๑๐
นักศึกษาที่พ้นสภาพเป็นนักศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัย โดยไม่ได้กระทาผิดทางวินัยและไม่ได้
พ้นสภาพโดยมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี
ข้อ 23 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ นักศึกษายื่นใบลา
ออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับ
อนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ 24 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
24.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนครพนม หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีตามสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
24.2 การรับเข้าศึกษาให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
ข้อ 25 การขอเข้าศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน
๒5.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม อาจขอศึกษาสองปริญญา พร้อมกัน
ได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะ
ได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
๒5.2 การรับเข้าศึกษาให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
หมวด 6
การรับโอนนักศึกษาและเทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ 26 การรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัย และกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
การรับโอนจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจาคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
26.1 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับโอน โดยต้องดาเนินการ
ยื่นคาร้องขอต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖0 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้า
ศึกษา พร้อมแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.2 คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การพิ จารณารับ โอนมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 15
26.3 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดิม
26.4 ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งปีการศึกษา
26.5 ให้ใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจานวนหน่วยกิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการศึกษา ในข้อ 28 และจะต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สองภาคการศึกษา

๑๑
26.6 ระยะเวลาที่ต้องศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 9 โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเดิม
26.7 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้ จัดทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การรับโอนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
การรับโอนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนหรือย้าย
สาขาวิชา หรือย้ายคณะเรียน ให้ปฏิบัติตามข้อ 19 และจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะของคณะที่กาลังศึกษาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา
ข้อ 28 การเทียบโอนผลการศึกษา
28.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการศึกษา
28.1.1 การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า โดยมี บั น ทึ ก ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัย
28.1.2 ผู้ ที่ขอเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นหรือเคยเป็น
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.3 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมหรือมหาวิทยาลัยอื่น และผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น หรือเทียบโอนหน่วยกิต ในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
28.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาในระบบ
ต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
28.๒.๑ เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ
เทียบเท่าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายในการกากับดูแล
28.๒.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกัน และ
มีปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
28.๒.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับคะแนน
C ขึ้นไปในรายวิชาที่มีการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน และหรือได้รับการประเมินผ่าน P ในรายวิชาที่ไม่
ประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรทีส่ าขาวิชานั้นกาหนด
28.๒.๔ รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ที่เทียบโอนให้ เมื่อนับรวมกันแล้วต้องได้ไม่
เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
28.๒.๕ รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้บันทึกหน่วยกิตเทียบโอนไว้ โดยให้ใส่สัญลักษณ์ “T” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชาที่เทียบโอนส่วนบน
รายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน เว้นแต่รายวิชาในหลักสูตรที่องค์การวิชาชีพควบคุมและต้อง
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๒
28.2.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่
นามาคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้ใส่สัญลักษณ์ “T” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้
ในใบแสดงผลการเรียน
28.๒.7 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนครพนมหลังจากที่รับ
โอนอย่างน้อย หนึ่งปีการศึกษา
28.๒.8 ในกรณีที่เปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่ า
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ มีดังนี้
29.๑ การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร และระดับ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
29.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางาน จะคานึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
เป็นหลัก
29.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์
การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
29.4 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน
29.5 การเทียบรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
ขอเทียบ
29.6 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
29.7 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน C สาหรับรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่มีการนามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ใ ห้บันทึก “น.ก.” (หน่วยกิตก่อน
เรียน) “CPL” (Credits from Prior Learning)
29.8 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “น.ม.”(หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน) “CS” (Credits from Standardized Tests)
29.9 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “น.ส.”
(หน่วยกิตจากการทดสอบ) “CE” (Credits from Examination)
29.10
ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการจัดการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดย
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ให้บันทึก “น.ฝ.” (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) “CT” (Credits
from Training)
29.11 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก “น.ง.” (หน่วยกิตจาก
การประเมินผลงาน) “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินใน 29.8 – 29.11 ให้บันทึกไว้
ส่วนท้ายของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผล
การเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กาหนดระดับคะแนนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อ
นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึก “น.ก.”(หน่วยกิตก่อน
เรียน) “CPL” (Credits from Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน

๑๓
ข้อ 30 นักศึกษาต้องดาเนินการยื่นขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๖0 วัน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ข้ อ 31 ให้ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาและ
สาขาวิช าที่ข อเทีย บโอนผลการศึ กษาจ านวนไม่ น้อยกว่า 3 คน ท าหน้า ที่เที ยบโอนผลการศึกษาตาม
หลักสูตรที่กาหนดของการศึกษาในระบบทั้งในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น
ข้อ 32 ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการศึกษาและหรือประเมินความรู้ ภายในภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนผลการศึกษาได้รับทราบจานวนรายวิชา
และจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร และต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ 33 การเทียบโอนผลการศึกษา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและค่าคะแนนของรายวิชาจากการศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. 2552 และ ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การยกเว้นค่าพิจารณาการเทียบโอนผลการ
เรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2555
หมวด 7
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน
๓4.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง หากมีความจาเป็นอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนได้
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓4.2 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๓4.3 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๓4.4 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกาหนดสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดห้าวันแรกภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสาหรับ
ภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี และนักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอลา
พักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น
๓4.5 นั กศึกษาที่ยั งไม่ จบหลั กสู ตร และเหลื อรายวิช าเรียนตามหลั กสู ตร มีจานวน
หน่วยกิตต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 34.2 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจานวนหน่วยกิตที่เหลือได้
34.6 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ
34.2 อาจทาได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้รับ
อนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 25 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12
หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๑๔
ถ้ามีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่งนักศึกษาอาจยื่นคาร้องเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชา
มากกว่าที่กาหนดไว้ โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
๓4.7 การลงทะเบียนเรียนที่จัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้จัดทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
๓4.8 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น อธิการบดีอาจอนุมั ติให้นักศึกษาภาคการศึกษา
ปกติ หรือนักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดไว้สาหรับนักศึกษาต่างภาคได้
โดยจะต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 35 การลงทะเบียนเรียนซ้า
๓5.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน D+ หรือ D นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชา
นั้นซ้าอีกก็ได้
๓5.2 รายวิชาใดที่กาหนดไว้ให้เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาได้ระดับคะแนน F
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนกว่าจะได้รับคะแนนที่สูงขึ้น และจะปรากฏระดับคะแนน F
ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๓๕.3 รายวิชาใดที่กาหนดไว้ให้เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร นักศึกษาได้รับคะแนน F
นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าหรือลงรายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และจะปรากฏระดับคะแนน F ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๓๕.4 การนับหน่วยกิตสะสม และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่เรียนซ้าให้คิด
เพียงครั้งเดียว เฉพาะครั้งที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด ในรายวิชาที่เรียนซ้าให้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย ( * )
และใส่หมายเหตุในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เพื่อสื่อความหมายว่าเป็ นการลงทะเบียนเรียนซ้า
และไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
๓๕.5 การนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ได้หรือผ่านให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้
ระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือได้รับคะแนน S เท่านั้น
ข้อ 3๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับรวมหน่วยกิต (Audit)
๓๖.1 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าเป็ น พิ เ ศษโดยไม่ นั บ รวมหน่ ว ยกิ ต หมายถึ ง การลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าในจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และรายวิชาเป็น
พิเศษโดยไม่นับรวมหน่วยกิต จะไม่บังคับให้นักศึกษาสอบและไม่มีผลการเรียนแจ้ง
๓๖.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับรวมหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น โดยต้องชาระค่าหน่วยกิตของระดับรายวิชาที่เรียน และให้
นักศึกษาระบุในบัตรลงทะเบียนว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับรวมหน่วยกิต
๓๖.๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงผลการเรียน “AU” ในช่องผลการ
เรียนรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต มีผลการเรียนเป็น Audit จากผลรายงานการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
๓๖.4 มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ มัติ ให้ บุ คคลภายนอกใดๆ ที่ ไ ม่ใ ช่นั ก ศึก ษาเข้า เรี ย นบาง
รายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่รายวิชาสังกัด และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๑๕
ข้อ 3๗ การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอกโดยนับรวมหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอก เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีที่รายวิชาสังกัด และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๘ การขอเพิ่มรายวิชา
๓๘.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือ 7
วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓๘.2 การขอเพิ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
และลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๙ การขอถอนรายวิชา หรือขอยกเลิกรายวิชาเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๓๙.1 การขอถอนรายวิชาต้องดาเนินการภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
และการถอนรายวิชาตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบบริการการศึกษา
๓๙.2 การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดตามข้อ ๓๙.1 แล้ว แต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 12
ของภาคการศึกษา หรือสัปดาห์ที่ 5 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) โดยจะได้สัญลักษณ์ “W”
การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านอาจารย์ผู้สอน และให้ดาเนินการที่งาน
วัดผลและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
๓๙.3 เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ “W” ตาม ข้อ ๓๙.2 แล้ว
นั กศึ กษาจะถอนการลงทะเบี ย นเรี ย นเฉพาะรายวิ ช าไม่ไ ด้ ยกเว้ นกรณี ความผิ ด พลาดที่ไ ม่ไ ด้เ กิด จาก
นักศึกษา
๓๙.4 การถอนรายวิชาภายหลังจากระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๙.2 รายวิชาที่ได้นั้น
จะได้รับระดับคะแนน F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ข้อ 4๐ การรักษาสภาพนักศึกษา
4๐.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยวินัย
นักศึกษา ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะต้องพ้น
สภาพนักศึกษา และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน
4๐.2 การรักษาสภาพนักศึกษา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ ในกรณีหลักสูตรที่กาหนดให้มีการเรียนการสอน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องรักษาสภาพภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๑๖
หมวด 8
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 4๑ การวัดผลและการประเมินผล
4๑.๑ มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การวั ด ผลและประเมิ น ผลแต่ ล ะรายวิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษาได้
ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา การวัด ผลและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอน หรือผู้ที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนด ซึ่งอาจกระทาโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะเจ้าของรายวิชา
จะกาหนดในแต่ละรายวิชาไว้ในหลักสูตร ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบประจาภาคการศึกษา
หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น
4๑.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการวัดผลและประเมินผลตาม
กิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ กาหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
โดยมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
4๑.3 การวัดผลและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดผลและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน และค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์
4๑.๓.๑ การวัดผลและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี ๘ ระดับ มีความหมาย
ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
+
D
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Failed)
๐
4๑.๓.๒ การวัดผลและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสม กาหนดสัญลักษณ์ และมีความหมายดังนี้
S (Satisfactory)
หมายความว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
หรือเป็นทีน่ ่าพอใจ
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ
AU (Audit)
หมายความว่า การศึกษาแบบร่วมเรียน เป็น
การศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต
T (Transfer)
หมายความว่า เทียบโอน

๑๗
4๑.๓.๓ สัญลักษณ์อื่นๆ มีความหมาย ดังนี้
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดผลและประเมินผลยังไม่
สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชารับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้
รอการวัดผลและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการประจาคณะตามความ ในข้อ 2๐.2 การลาป่วย แห่งระเบียบนี้
เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อ
ดาเนินการให้มีการวัด ผลและประเมินผลภายในสี่สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป เมื่อพ้นกาหนด
ดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U
หรือ W แล้วแต่กรณี
W (Withdrawn) หมายความว่า การขอถอนรายวิชาภายในกาหนด ใช้
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ตามความในข้อ ๓๙.๒
หรือข้อ 2๐.2 การลาป่วย หรือการถูกสั่งพักการศึกษา หรือเมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะ
กรรมการประจาคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
P (In Progress) หมายความว่า กาลังดาเนินการอยู่ ใช้ในกรณีที่เลื่อน
กาหนดการวัดผลและประเมินผล ไปเป็นภาคการศึกษาถัดไป ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I
และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดผลและประเมิน
ผลได้ก่อนสิ้น หนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา หรือใช้ใน
กรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการ
ศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D หรือ F
การให้สัญลักษณ์ P ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ
ของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ P ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ใน
ภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดผลและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา สัญลักษณ์ P จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน F ทันที
4๑.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกาหนดให้รายวิชา
นั้นต้องเรียนซ้า ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
ตามหลักสูตร
4๑.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ
4๑.6 อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งและเมื่อทาการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่า
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
4๑.7 อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งแจ้ ง เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลในแต่ ล ะรายวิ ช าให้
นักศึกษาทราบในวันแรกของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
4๑.8 การประเมินผลการศึกษาเพื่อคานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average
= G.P.A) จะกระทาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา

๑๘
4๑.9 วิธีการคานวณระดับ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point
Average = Cumulative G.P.A) ดังนี้
4๑.9.๑ ให้นาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าระดับคะแนนที่ได้กับจานวน
หน่วยกิต ของแต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิต
สะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
4๑.9.๒ การคานวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตาแหน่ง และให้ปัด
เศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ตาแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
4๑.10 รายวิชาที่มีค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาจะต้องนาหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไป
รวมเป็นตัวหารในการคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
4๑.11 ให้ผู้สอนส่งผลการเรียนทุกรายวิชาที่สอนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
การสอบประจาภาคต่อคณะ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาที่รายวิชานั้น ๆ สังกัด
กรณีผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามที่กาหนด ให้คณบดีทาหนังสือทวงผลการเรียน
โดย ระบุ วันที่ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนครั้งต่อไป พร้อมข้อความตักเตือนในหนังสือดังกล่าว
4๑.12 ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้ผู้สอน
ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด และกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้สอนที่ส่งผลการเรียนช้า
4๑.13 ให้คณะกรรมการประจาคณะ ประชุมพิจารณาและอนุมัติผลการเรียน
ข้อ 4๒ การสอบ
การสอบแบ่งออกเป็น
๔๒.1 การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ผลของการสอบอาจ
นาไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบปลายภาคก็ได้ จานวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
๔๒.๒ การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
นครพนม
๔๒.3 การสอบประจาภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้น
การสอนภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจาภาคให้เป็นตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจาภาค พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๒.4 การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้ เพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขา
ใดสาขาหนึ่ง หรือเป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
๔๒.5 การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามระเบียบนี้
ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 4๓ การทุจริตการสอบ
๔๓.1 เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาทุจริตการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
การวัดผลครั้งนั้นหรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษา
นั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการประจาคณะร่วมประชุม ลงมติให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบดังกล่าวได้ระดับคะแนน F หรือ
U ในรายวิชานั้น และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใด ประการหนึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๙
๔๓.2 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะ
เป็นผู้พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลั กษณะการศึกษาของแต่ละคณะ
นั ก ศึก ษาที่ ท าการทุ จ ริ ต ด้ ว ยประการใด ๆ ก็ ตามที่เ กี่ ยวกั บการสอบจะได้ รับ การลงโทษตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสอบประจาภาค พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ 4๔ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้
๔๔.1 สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้
๔๔.๑.1 การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว
4๔.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสู ตรว่าเป็น
รายวิชาที่เทียบเท่ากันให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด
๔๔.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า
4๔.3 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อกาหนดของสาขาวิชา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้ F หรือสัญลักษณ์ I หรือ W ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชา
ที่ได้รับการเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๔๔.5 มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม
4๔.6 หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นครพนมอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
44.7 ให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่องานทะเบียน
คณะ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาที่ไม่ยื่นคาร้องดั งกล่าวภายในเวลาที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา เสนอ
ชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ
๔๕.7 ให้ คณะรวบรวมและเสนอรายชื่อนักศึกษาตามข้อ 4๔.7 ต่อนายทะเบียนภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง
๔๔.8 วันที่สาเร็จการศึกษา ให้นับวันที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
๔๔.9 มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 9
การอนุมัติให้ปริญญา
ข้อ 4๕ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปริญญา แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
๔๕.1 คณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดย
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
๔๕.2 ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมัตหิ รือรับปริญญาบัตร
4๕.3 มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๒๐
๔๕.5 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4๔
ข้อ 4๖ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
๔๖.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 44
๔๖.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป
๔๖.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนผลการเรียน D หรือ D+ หรือ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
๔๖.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจานวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามระยะเวลาของแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีที่
เจ็บ ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ หรือได้รับทุนต่างๆ หรือไปศึกษา
รายวิชา หรือฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
๔๖.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ
๔๖.๖ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้า
การให้ปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่องหรือ
เทียบโอนให้นาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มารวมคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ 4๗ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี คุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
4๗.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ 4๔
4๗.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4๗.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนผลการเรียน D หรือ D+ หรือ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ
4๗.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจานวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามระยะเวลาของแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา กรณีที่
เจ็บ ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ หรือได้รับทุนต่างๆ หรือไปศึกษา
รายวิชา หรือฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
4๗.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ
4๗.๖ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้า
การให้ปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับสอง สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่องหรือ
เทียบโอนให้นาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มารวมคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ ๔๘ ปริญญาที่ให้สาหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับสถาบัน อุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔๘.๑ ปริญญาร่ว ม หมายความว่ า นักศึกษาได้ปริญญา 1 ปริญญา ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยนครพนมและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร
๔๘.2 ปริญญา ๒ ปริญญา หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญา โดยมหาวิทยาลัย
นครพนมและสถาบั น อุ ดมศึกษาทั้ งในและต่ างประเทศ ที่ ร่ว มกัน จัด หลั กสู ต รเป็นผู้ มอบให้ ส ถาบั นละ
1 ปริญญา

๒๑
ทั้งนี้ให้เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการขององค์กรแต่ล ะประเทศที่จะพิจารณา
รับรองหลักสูตรร่วม
ข้อ ๔๙ การเพิกถอนปริญญา
กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเพิกถอนปริญญา เนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้สาเร็จ
การศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1๕ และข้อ 4๔ แห่ง
ระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญา
ข้อ 5๐ การเปลี่ยนแปลงการอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงการอนุมัติปริญญาและการให้ปริญญาเกียรติ
นิยม ได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับ ชื่อ สกุล ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการประจาคณะและอธิการบดี
ข้อ 5๑ ในกรณีที่ข้อกาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ มีการเปลี่ยนแปลงและขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบนี้ ให้ใช้
ข้อกาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวโดยอนุโลม
ข้อ 5๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศ คาสั่ง
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ในกรณีที่จะต้องมีการดาเนินการใด ๆ ที่มิได้ กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกาหนดไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
บทเฉพาะกาล
ให้นาระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25๔๘ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งกฎ คาสั่ง ประกาศ
ระเบียบ และข้อบังคับที่ประกาศใช้ก่อนระเบียบนี้ มาใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนครพนม ก่อนปีการศึกษา 2559 ต่อไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕5๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

